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Ajánlás
Előszó a második kiadáshoz

Mohayné Katanics Mária karnagy, zenetanár írásait, műelemzéseit, a 
múlt század nyolcvanas éveiben született Válogatás Kodály kórusművei-
ből (Tankönyvkiadó, Budapest, 1986) c. kötetének új kiadását tarthatja 
kezében a Tisztelt Olvasó.

A könyv érdekességét az adja, ami kérdésként is felmerülhet: vajon 
miért fontos ezt a könyvet több mint három évtized után újra kiadni?  
A XXI. század második évtizedének végén egy a maihoz viszonyítva 
máshogyan működő világba pillanthatunk bele a Kodály művek elem-
zése során. Ezekből az írásokból egy másfajta kor és életszemlélet, a 
gyerekkarok esetében egy másfajta gyermek képe rajzolódik ki. Ma talán 
nehéz elképzelni, hogy volt idő, mikor az emberek még nem ismerték a 
mobiltelefont, a számítógépet, az internetet, ritkán néztek TV-t, viszont 
szívesen énekeltek. A gyerekek körjátékokat játszottak, fogékonyak vol-
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tak a mesére, a felnőttek által szóban közve-
tített ismeretekre. Ahhoz, hogy igazán meg-
értsük ennek a kötetnek a világát, mondani-
valóját, feltétlenül többet kell tudnunk 
Mohayné Katanics Mária egyszeri és megis-
mételhetetlen művészetéről, egyéniségéről, 
jelenlétéről a XX. század különleges kultúr-
történeti időszakában.

Nagy változásokkal, reményekkel teli fej-
lődő korszak volt ez a magyar zenei életben. 
Bartók Béla és Kodály Zoltán egyértelműen 
meghatározta a követendő irányt, amelyet 
nagy tehetségű zeneszerzők, előadóművészek, 
zenepedagógusok követhettek és saját szuve-
rén tehetségük, művészi egyéniségük kibon-
takoztatásával a magyar kultúra javára for-
díthattak. Ebben az időszakban született meg 
Kodály zenei nevelési koncepciója alapján a 
magyar iskolai ének-zene oktatás reformja  
is. Ezzel egyidejűleg az ifjúsági és a felnőtt 
karéneklés is egyre szebb magaslatokat ért el. 

Mohayné Katanics Mária tanárként, karvezetőként az ötvenes évektől 
kezdve következetesen a kodályi úton haladt. Hitelességét az adta, hogy 
fiatal korától kezdve olyan kiváló tanároktól, elhivatott mesterektől ta-
nulhatott, mint Baján – a szülővárosában – Gajdán Mária Olga nővér, 
az ő keze alatt énekelve szerezte első nagy kórusélményeit. A Zeneaka-
démiára kerülve többek között Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Vásárhelyi 
Zoltán, Ádám Jenő, Horusitzky Zoltán tanították, később Lajtha László 
irányítása alatt gyűjthetett népzenét. Énekelt a Forrai Miklós által ve-
zetett Budapesti Kórusban, a Mátyás templom kórusában pedig Bárdos 
Lajostól – aki emberként és karnagyként is nagyhatású példaképe volt 
– leste el a kórusvezetés mesterségének és művészetének fogásait.

Karvezetői pályája a cinkotai tanítóképzőben indult, 1959-től a  
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban tanított, itt Sztojanovits Adrienn utó-
daként Kodály és Bárdos személyes jelenlétében is vezényelt. Ebből  
a gimnáziumból nőtt ki a hatvanas évek elején a legendás Szilágyi  
Erzsébet Nőikar. Nemzetközi kórusversenyeken elért győzelmekkel,  
rádió- és lemezfelvételekkel, kortárs szerzők ősbemutatóival, és minde-
nek előtt felejthetetlen koncertek sorozatával a következő mintegy ötven 
év egyik legmeghatározóbb kórusává váltak.

Eközben énektanárként, vendégkarnagyként, karvezetés tanárként 
nemzedékeket nevelt a zene szeretetére, és magas szintű művelésére. 
Minden pillanatban lehetett tőle tanulni, de soha egyetlen pillanatra sem 
lehetett őt utánozni, mert annyira egyéni volt minden megnyilvánulása, 
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a szuggesztivitása, az érzékenysége. Széles skálán mozgó érzelmeiből, 
tudásából, igényességéből, a kórusvezetés és -nevelés területén szerzett 
hatalmas tapasztalatából mindig lehetett meríteni.

Amikor a Kodály művek elemzését kezünkbe vesszük, nem száraz 
tudományos munkával találjuk magunkat szembe. A szerző, Mohayné 
Katanics Mária saját tanári és kórusvezetői munkájának tapasztalataira 
támaszkodik. Ez adja a könyv hitelességét, a különlegességét pedig az, 
hogy mer és tud érzelmi oldalról közelíteni a kórusművekhez, ugyan-
akkor hihetetlenül praktikus karvezetői tanácsokat ad a betanításukhoz 
és a vezénylésükhez egyaránt. Figyelmet szentel a legapróbb részletek-
nek, a néprajzi, történelmi, irodalmi párhuzamoknak is. Minden mon-
datában igényes, világos, adott esetben tudományos, emellett sokszor 
humoros is tud lenni. Pontosan érzi, hogy mire van szüksége egy kórus 
vezetőjének ahhoz, hogy ezeket az elemzéseket elolvasva új dimenzióban 
lássa Kodály kórusműveit. 

Személyes tapasztalataim alapján is feltétlenül ajánlom a kötetet min-
den énektanárnak, karvezetőnek. Az ELTE Zenei tanszékén eltöltött 
harminchárom évem alatt – melyből tizenkét évig közvetlen közelről 
kollégaként csodálhattam Mohayné Katanics Mária művészetét –, ha  
a tanításban Kodály egyneműkar került elő, mindig segítségül hívtam 
a most újra kiadásra kerülő könyv elemzéseit. Kikerülhetetlenül fontos 
szakirodalom, élvezetes, elgondolkodtató olvasmány, igényes munkára 
inspiráló, kiváló segítség minden kórusvezető számára, és egyben a XX. 
század kórusművészetének fontos kultúrtörténeti munkája is.

Mindszenty Zsuzsánna 

Kodály Zoltán a cinkotai gyerekekkel


